
 

 

Referat af generalforsamlingen d. 26-01-2013 

Jens Hansen blev valg som dirigent, og efter at han havde konstateret at 

generalforsamlingen var lovlig indkaldt, gav han ordet til formanden. 

Formandsberetning 

Formanden Jan Frandsen kom med en gennemgang af sidste års aktiviteter. 

Den 21. februar afholdt klubben fastelavns skydning, hvor der var rigtig mange 

fremmødte, både skytter og tilskuere. 

Indendørs klubmesterskaber blev afholdt d. 26. april, og igen var vi begunstiget med 

mange fremmødte. De nye klubmestre blev: Senior recurve - Villy, Senior compound 

– Ole, Mini/kadet – Lea, Begynder – Toke. Og så var der pokalerne: 10’ er pokalen 

gik til Ole, Gennemsnitspokalen gik til Jens og Fidus pokalen gik til Villy. 

En regnfuld søndag d. 17. juni afholdt vi vores årlige udendørs FITA Stjernestævne. 

Vi var lidt spændte på om der vil komme deltagere nok, men efter en træg 

tilmeldingsstart mødte 43 skytter frem, heraf 5 Holstebro skytter. 

I år var vi en lille flok skytter som kæmpede om vores udendørs klubmesterskaber d. 

9. september. Klubmestre blev: Mikro recurve – Noah, Mini recurve – Lea og Senior 

recurve – Jens(for syvende gang!). De udendørs klubmesterskaber blev traditionen 

tro afsluttet med pølser på grillen og kaffen i kanden, samt noget kage.  

Den 27. oktober var der Indendørs FITA Stjernestævne. Der var gået koks i 

halreserveringen hvilket betød, at vi først kunne stille op på stævnedagen. Men god 

planlægning og hjælp fra medlemmerne gjorde at alt var parat da 90 tilmeldte 

skytter skulle i gang. De mange tilmeldte skytter medførte, at vi måtte tage begge 

haller i brug. Ole Andersen fik sin ilddåb som skydeleder i den lille hal. Jens tog sig af 

den store hal.  Skydelederne havde styr på begivenhederne og resultat teamet 

bestående af Gundhild og Bente sørgede for hurtige resultatopgørelser. Vi vil sige 

mange tak til al jer hjælpere for et flot afviklet stævne.  



 
Den 18. december var der juleskydning i klubben, hvor der skydes pakkeleg. Med de 

mange compound skytter i klubben måtte vi finde på noget mere udfordrende. 

Skydeskiverne var derfor forsynet med kravlenisser som drillede skytterne. Ramte 

man sådan en var det med at komme af med alle sine vundne pakker undtagen én. 

Der var mange fremmødte, og det blev endnu en god og hyggelig aften med 

æbleskiver og kaffe som afslutning.  

Det har været endnu et godt år for klubben, der er mange medlemmer og der er 

stor opbakning til klubbens arrangementer. Tak til alle skytter der har været ude og 

hente både JM og DM medaljer hjem til klubben. Tak til klubbens sponsorer. 

Til afslutning vil jeg henvise til Holstebro Bueskytteforenings flotte hjemmeside 

(www.holstebrobueskytteforening.dk) hvor I kan læse om klubbens aktiviteter og 

skytternes præstationer. 

Regnskab 

Klubbens regnskab blev fremlagt af kasseren Bente Bogh. Med den fine 

medlemstilgang på ungdomssiden får vi nu igen tilskud til lokaleleje. Der er også 

kommet en del nye senior skytte, hvilket gør at regnskabet hænger fint sammen. 

Der er sparet op til næste års store udgift – udskiftning af skydemåtter. 

Kontingent 

Vi diskuterede fordele og ulemper med at sætte kontingentet op eller at fastholde 

nuværende kontingent. Vi besluttede at fastholde nuværende kontingentsats, dvs. 

et halvårig kontingent på 300 kr. for unge under 15 år, 350 kr. for unge mellem 15 

og 18 år og 500 kr. for medlemmer over 18 år. Passivt medlemskab koster 130 kr.   

Indkomne forslag 

Der var kommet forslag om modtagelse af nye medlemmer. Det er svært at 

gennemskue for nye medlemmer hvem der er ansvarlig på træningsafterne da 

klubbens trænere ikke klar adskiller sig fra skytterne. For den ansvarlige træner er 

det ofte svær både at skulle modtage nye skytter, vejlede klubmedlemmer og 

informere forældre til interesserede unge.  Dette vil kunne forbedres med at give 

trænerne trænerveste på, som gør det synlig hvem man skal henvende sig til. Det vil 

også være godt med en udover træneren som kunne tage sig af forældrekontakten.  



 
Bestyrelsen vil arbejde for at få indført forslagene. 

 

 

 
Bestyrelsesvalg 

Efter 10 års bestyrelsesarbejde takkede Niels og Brian af for denne gang. Vi vil sige 

mange tak for deres store indsats årene igennem. 

 

Gunhild Brynning(Christians & Rasmus’ mor) og Mads Miltersen blev valgt som nye 

bestyrelsesmedlemmer. Valgt til suppleant blev Jens Hansen og Poul Laursen. 

 

Revisorvalg 

Efter at Mads Miltersen blev valgt til bestyrelsen skulle der findes en afløser. Som ny 

revisor blev Ole Andersen(Kirstines far) valgt. Som revisor suppleant blev Jens 

Hansen valgt. 

 

Eventuelt 

Efter usikkerheden om vi ville få nok deltagere til vores udendørsstævne, 

diskuterede om det kunne skyldes stævneformatet. Forbundet er gået over til at 

skyde OL format de lige år og FITA runde de ulige år. Der blev givet udtryk for at det 

måske blev for kedelig med en OL runde for dem der ikke kom videre i de 

efterfølgende finaleskydninger. Finaleskydninger vil også forlænge stævnet 

tidsmæssigt, hvilket vil gøre det til en lang dag. Vi blev enige om at FITA formatet 

sportslig gav de største udfordringer og at vi derfor vil holde fast i dette. 

 

Silkeborgpokalen 

Uddelingen af Silkeborgpokalen til en der har ydet en ekstra indsats for klubben, 

blev i år givet til Pieter Mogree for hans store indsats på trænerfronten.  

 

Pointpokalen 

Pointpokalen for flest skudte point ved DM gik i år til Kirstine for hendes 746 point 

ved udendørs DM i Ålborg. 



 
 

 

 

 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

 

Formand:  Jan Frandsen 

Næstformand: Gunhild Brynning 

Kasserer:  Bente Bogh 

Sekretær:  Mads Miltersen 

Alm. medlem: Pieter Mogree        

 


